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DISPENSA Classic

Nr art. Szerokość 
szafki

Wysokość 
w świetle

Liczba
półek Cena

01.194.KPL/B
300 mm

1600-1900 mm 5 1658,00 zł

01.196.KPL/B 1900-2300 mm 6 1856,00 zł

01.195.KPL/B
400 mm

1600-1900 mm 5 1832,00 zł

01.197.KPL/B 1900-2300 mm 6 2064,00 zł

Praktyczne pojemniki YouboXx można zawiesić zamiast półki  
lub jako dodatkowy poziom. 

ERGONOMICZNE dodatki

Więcej carg DISPENSA można znaleźć w katalogu lub na stronie www.peka.pl

ARENA Classic

Kosze z pełnym dnem ARENA  w kolorze białym i chromowa-
nym relingiem z powłoką antypoślizgową RutschStopp. 

System DISPENSA umożliwia dostęp do całej zawartości  
szafki, wystarczy jeden ruch ręką. Ergonomiczna  
konstrukcja zapewnia dużo miejsca na produkty suche  
i optymalne wykorzystanie przestrzeni. 

• Półki ARENA z pełnym dnem 

i powłoką antypoślizgową RutschStopp;

• System cichego domykania;

• Obciążenie do 100 kg;

• Możliwość zmiany rozmieszczenia półek co 10 cm.



Nr art. Szerokosć 
szafki

Wysokość 
w świetle

Liczba
półek Cena

01.1946.KPL/S
300 mm

1600-1900 mm 5 1407,00 zł

01.1966.KPL/S 1900-2300 mm 6 1548,00 zł

01.1956.KPL/S
400 mm

1600-1900 mm 5 1535,00 zł

01.1976.KPL/S 1900-2300 mm 6 1726,00 zł

DISPENSA Silver

ARENA Silver

Reling malowany w kolorze RAL 9006 doskonale komponuje się z pozostałym wyposażeniem  
w odcieniach szarości. Kosze z pełnym dnem ARENA z powłoką antypoślizgową RutschStopp. 
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Nr art. Szerokość 
szafki

Wysokość 
w świetle

Liczba
półek

Cena

01.163.KPL/B 450 mm min. 1700 mm 6 3040,00 zł

01.165.KPL/B 500 mm min. 1700 mm 6 3271,00 zł

01.167.KPL/B 600 mm min. 1700 mm 6 3522,00 zł

TANDEM to obszerny magazyn, który funkcjonalnością przypomina lodówkę. 
Jeden ruch ręki daje pełny dostęp do wszystkich przechowywanych produktów. 

• Uniwersalny montaż w szafce z lewymi lub prawymi drzwiami;

• Możliwość montażu przy ścianie – wystarczy otwarcie do kąta 90°;

• Ciężar stelaża przenoszony jest na korpus i nie obciąża zawiasów;

• Półki ARENA z pełnym dnem i powłoką antypoślizgową RutschStopp;

• System cichego domykania;

• Obciążenie do 85 kg.

TANDEM Classic

Więcej systemów TANDEM można znaleźć w katalogu lub na stronie www.peka.pl



Nr art. Szerokość 
szafki

Wysokość 
w świetle 

Liczba
półek

Cena

01.1636.KPL/S 450 mm min. 1700 mm 6 2761,00 zł

01.1656.KPL/S 500 mm min. 1700 mm 6 2947,00 zł

01.1676.KPL/S 600 mm min. 1700 mm 6 3109,00 zł

TANDEM Silver
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System narożny przeznaczony do szafek z frontem na zawiasach. Opływowy kształt półek sprawia, że idealnie układa się na 
nich garnki i naczynia. Dostęp z góry umożliwia komfortowe korzystanie i szybkie wyjmowanie przechowywanych produktów.

• Każdą z półek można osobno wysunąć z szafki;

• Półki ARENA z pełnym dnem i powłoką antypoślizgową RutschStopp;

• Obciążenie na półkę – 25 kg;

• Wystarczy otwarcie frontu do kąta 85°.

• Półki mogą być doposażone w hamulce, które zapewniają wygodne wyhamowanie.

System prawy

Nr art. Szerokość 
frontu

Strona Cena

05.703.KPL/B
450 mm

prawa 1299,00 zł

05.704.KPL/B lewa 1299,00 zł

05.705.KPL/B
500 mm

prawa 1418,00 zł

05.706.KPL/B lewa 1418,00 zł

05.707.KPL/B
600 mm

prawa 1485,00 zł

05.708.KPL/B lewa 1485,00 zł

LE MANS II Classic

Więcej rozwiązań do narożników można znaleźć w katalogu lub na stronie www.peka.pl



System lewy
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FRONT 600

Nr art. Szerokość 
frontu

Strona Cena

05.2236.KPL/S
450 mm

prawa 1144,00 zł

05.2246.KPL/S lewa 1144,00 zł

05.2256.KPL/S
500 mm

prawa 1163,00 zł

05.2266.KPL/S lewa 1163,00 zł

05.2276.KPL/S
600 mm

prawa 1213,00 zł

05.2286.KPL/S lewa 1213,00 zł

LE MANS I Silver
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Przy zastosowaniu tego systemu możliwe jest efektywne wykorzy-
stanie tzw. „ślepego” narożnika. Po otwarciu drzwiczek chwytamy za 
uchwyt ramy i płynnym ruchem odchylamy przednie kosze w bok do 
kąta prostego. Kosze tylne możemy pojedynczo wysunąć na zewnątrz 
szafki. Zawartość szafki podzielona jest na cztery półki, na których 

możemy przechowywać np. drobny sprzęt AGD czy naczynia.

• Półki ARENA z pełnym dnem, z powłoką antypoślizgową RutschStopp;

• System cichego domykania; 

•  Obciążenie - 36 kg. 

MAGIC-CORNER COMFORT Classic

Nr art. Szerokość 
frontu

Strona Cena

05.066.KPL/B
450 mm

prawa 2593,00 zł

05.067.KPL/B lewa 2593,00 zł

05.062.KPL/B
500 mm

prawa 2647,00 zł

05.063.KPL/B lewa 2647,00 zł

05.060.KPL/B
600 mm

prawa 2807,00 zł

05.061.KPL/B lewa 2807,00 zł

System lewy

Więcej rozwiązań do narożników można znaleźć w katalogu lub na stronie www.peka.pl



MAGIC-CORNER COMFORT Silver

Nr art. Szerokość 
frontu

Strona Cena

05.0666.KPL/S
450 mm

prawa 2229,00 zł

05.0676.KPL/S lewa 2229,00 zł

05.0606.KPL/S
600 mm

prawa 2375,00 zł

05.0616.KPL/S lewa 2375,00 zł

System prawy
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Nr art. 

04.40.C

Nr art. 

04.39.C

Cena 
446,00 zł

Cena 
446,00 zł

• Pełny wysuw;

• Obciążenie do 12 kg;

• System cichego domykania;

• Pełne, fakturowane dno półek;

• Montaż do prawego boku szafki.

• Pełny wysuw;

• Obciążenie do 6 kg;

• System cichego domykania;

• Pełne, fakturowane dno półek;

• Montaż do prawego boku szafki.

WYCIĄGI WĄSKIE „15” Classic



Nr art. 

04.406.S

Nr art. 

04.396.S

Cena
327,00 zł

Cena
376,00 zł

WYCIĄGI WĄSKIE „15” Silver

www.peka.pl



SNELLO

• Pełny wysuw;

• Obciążenie – 15 kg (moduł 150 i 200 mm), 20 kg (moduł 300 mm);

• Pełne dno z matą antypoślizgową;

• Montaż do prawego boku szafki;

• Dostępne w kolorze białym (B) i szarym (S).

Nr art. Nazwa
Szerokość 

szafki
Cena

04.800.B
SNELLO z półką 
i wieszakiem na ręczniki

150 mm 373,00 zł

04.800.S
SNELLO z półką 
i wieszakiem na ręczniki

150 mm 373,00 zł

04.801.B SNELLO dwupółkowe 150 mm 359,00 zł

04.801.S SNELLO dwupółkowe 150 mm 359,00 zł

04.802.B SNELLO dwupółkowe 200 mm 397,00 zł

04.802.S SNELLO dwupółkowe 200 mm 397,00 zł

04.803.B SNELLO dwupółkowe 300 mm 553,00 zł

04.803.S SNELLO dwupółkowe 300 mm 553,00 zł

System Snello dzięki mocowaniu do frontu pozwala jednym ruchem 
wysunąć zawartość całej szafki na zewnątrz, co ułatwia dostęp do 
przechowywanych produktów.



LISTWA dystansowa

EXTENDO

MODUŁ 600 do zawiasów 
z uskokiem zerowym

do standardowych zawiasów/
do listwy dystansowej

Więcej wymiarów półek Extendo można znaleźć w katalogu lub na stronie www.peka.pl.

Metalowe, wytrzymałe półki, wysuwane na prowadnicach Grass.

• Rewelacyjnie sprawdza się jako wyposażenie mebli kuchennych;

• Zaokrąglenia narożników ułatwiają czyszczenie półek;

• Dno zabezpieczone jest matą antypoślizgową; 

• Obciążenie do 30 kg; 

• System cichego domykania;

• Minimalna głębokość szafki: 505 mm.

Nr art. Kosz/mata
Szerokość 

półki
Cena 

15.0024.KPL/SA szary/antracyt 550 mm
324,00 zł

15.0024.KPL/BA biały/antracyt 550 mm

Nr art. Kosz/mata
Szerokość 

półki
Cena 

15.0054.KPL/SA szary/antracyt 525 mm
324,00 zł

15.0054.KPL/BA biały/antracyt 525 mm

Nr art. Szerokość: Cena 

06.33.S lub B 25 mm 18,50 zł

www.peka.pl



Wkłady na sztućce pozwalają na perfekcyjną organi-
zację i utrzymanie ładu w szufladach. Dzięki dodat-
kowym podziałom każdą szufladę można tak przygo-
tować, by stała się idealnym miejscem służącym do 
przechowywania sztućców i drobnych przyborów 
kuchennych. 

•  Do szuflady na prowadnicach o gł. 500 mm;

•  Kolor - szary.

•  Do szuflady na prowadnicach o gł. 500 mm;

•  Kolor - antracyt

PODZIAŁKA 
Pozwala podzielić niektóre z komór na mniejsze przestrzenie.

Nr art.
Szerokość  

szuflady
Wymiary wkładu  

(szer. x gł.)
Cena

07.03.SL 450 mm  390 x 490 mm 42,00 zł

07.05.SL 600 mm 540 x 490 mm 50,00 zł

07.06.SL 800 mm 740 x 490 mm 83,00 zł

07.07.SL 900 mm 840 x 490 mm 96,00 zł

Nr art. Cena 

07.11.S 4,60 zł

Wkłady docięte do szuflad Antaro oraz więcej szerokości wkładów i rodzajów można znaleźć w katalogu lub na stronie www.peka.pl

FUTURA Wkład na sztućce

SKY Wkład na sztućce

Wkład na sztućce, który posiada ergonomiczne po-
działy wraz z wyodrębnionymi komorami na sztućce.

Nr art.
Szerokość   

szuflady
Wymiary wkładu  

(szer. x gł.)
Cena 

07.523.AL 450 mm  390 x 490 mm 45,00 zł

07.525.AL 600 mm 540 x 490 mm 54,00 zł

07.526.AL 800 mm 740 x 490 mm 89,50 zł

07.527.AL 900 mm 840 x 490 mm 101,00 zł

PODZIAŁKA 
Pozwala podzielić niektóre z komór na mniejsze przestrzenie.

Nr art. Cena 

07.5201.A 5,60 zł



•  Idealna do szuflad o niestandardowej szerokości;

•  Rolka o szerokości 475 mm (gł. szuflady Blum);

•  W kolorze czarnym, białym i szarym.

•  Odpowiednio dopasowana mata antypoślizgowa zabezpiecza dno szuflady przed wodą, zabrudzeniami czy zarysowaniami;

• Zapobiega przesuwaniu się przechowywanych w szufladzie przyborów kuchennych, naczyń, garnków czy patelni;

• Kolor - szary;

• Mata przycięta do Antaro.

AGO-Tex Mata antypoślizgowa w formatkach

TOP SOFT Mata antypoślizgowa w rolkach

Nr art.
Szerokość  

szuflady
Wymiary maty 

(szer. x gł.)
Cena

07.7722.S 450 mm 328 x 474 mm 16,00 zł

07.7724.S 600 mm 478 x 474 mm 23,00 zł

07.7726.S 800 mm 678 x 474 mm 32,00 zł

07.7727.S 900 mm 778 x 474 mm 37,00 zł

Długość Nr art.
czarna

Nr art.
biała

Nr art.
szara Cena

5 m 07.304.C 07.304.B 07.304.S 162,00 zł

25 m 07.306.C 07.306.B 07.306.S 759,00 zł

www.peka.pl



Nr art. Cena

09.434.KPL 239,00 zł 

Pokrywa do szafki 600 mm Cena

Nr kat. 09.425.S 114,00 zł

Pokrywka do poj. 20l Cena

Nr kat. 09.4233.Z 26,00 zł

Nr art. Cena

09.437.KPL 404,00 zł

Zestaw pojemników 35+20 Zestaw pojemników 3x20 

340

34
542
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W skład zestawu wchodzą: pojemniki 35 l., 
pojemnik 20 l. z pokrywką, wytłoczka stabilizująca pojemniki.

W skład zestawu wchodzą: trzy pojemniki 20 l., wytłoczka 
stabilizująca pojemniki, metalowa pokrywa.

ERGONOMICZNE
dodatki

Przestrzeń z tyłu kosza 
można zorganizować 
przy użyciu małych 
pojemników.

ZESTAW POJEMNIKÓW wstawionych do szuflady 600 mm



Zestaw pojemników 3x20 

Obudowa biała Obudowa szara

Wysokość 
korpusu mm

Waga 
frontu kg

Cena

08.6718.KPL/B 08.6718.KPL/S

650-730

3,9 - 7,9 287,00 zł

08.6719.KPL/B 08.6719.KPL/S 5,8 - 11,6 287,00 zł

08.6720.KPL/B 08.6720.KPL/S 9,5 - 18,7 305,00 zł 

08.6722.KPL/B 08.6722.KPL/S

710-790

3,5 - 7,2 286,00 zł

08.6723.KPL/B 08.6723.KPL/S 5,2 - 10,3 288,00 zł

08.6724.KPL/B 08.6724.KPL/S 8,7 - 17,2 306,00 zł

08.6727.KPL/B 08.6727.KPL/S
770-840

4,9 - 9,8 289,00 zł

08.6728.KPL/B 08.6728.KPL/S 8,0 - 15,5 307,00 zł

• Łatwe otwieranie pojedynczego frontu;

• Wystarczy 107 mm głębokości aby móc zastosować ten  

niezwykle funkcjonalny mechanizm otwieranie górnej szafki;

• Wybór maskownic w kolorze białym lub szarym. 

Obudowa biała Obudowa szara

Typ Cena

08.660.KPL/B 08.660.KPL/S mini A 89,00 zł

08.661.KPL/B 08.661.KPL/S mini B 89,00 zł

08.662.KPL/B 08.662.KPL/S mini C 89,00 zł 

08.663.KPL/B 08.663.KPL/S forte D 147,00 zł

08.664.KPL/B 08.664.KPL/S forte E 147,00 zł

08.665.KPL/B 08.665.KPL/S forte F 154,00 zł

08.666.KPL/B 08.666.KPL/S forte G 156,00 zł

• Mechanizm do zastosowania w dwuczęściowych 

frontach;

• System umożliwia płynne otwieranie i ciche 

domknięcie szafki;

• Wybór maskownic w kolorze białym lub szarym. 

Więcej danych można znaleźć w katalogu lub na stronie www.peka.pl

FREEflap

FREEfold
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SESAM

UCHWYT na szczotki WIESZAK na akcesoria

• Wspomaga praktyczną organizację przestrzeni 

w szafce gospodarczej;

• Mocowany po prawej lub lewej stronie;

• Dodatkowe, przewieszane haczyki;

• Minimalna szerokość wymagana w szafce - 350 mm;

•  Wymiary (szer. x gł. x wys.): 350 x 230 x 753 mm.

Nr art. Kolor Cena

10.175.B biały 364,00 zł

10.175.S szary 364,00 zł

Nr art. Kolor Cena

10.176.B biały 20,00 zł

10.176.S szary 20,00 zł

Nr art. Kolor Cena

10.177.B biały 48,00 zł

10.177.S szary 48,00 zł

• Szerokość: 330 mm. • Szerokość: 360 mm.



• Dziesięć chromowanych, ruchomych wieszaków, 

pokrytych antypoślizgowym materiałem, 

które można wysunąć na zewnątrz szafy;

• Uniwersalny montaż do prawego lub lewego boku.

• Wymiary (szer. x gł. x wys.): 465 x 505 x 100 mm.

Nr art. Cena 

15.071.S 113,00 zł

Nr art. Cena 

15.28.C 401,00 zł

WKŁAD na buty

WIESZAK na 10 par spodni
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• Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu umożliwia 

przechowywanie butów w dwóch rzędach;

• Wytłoczka o szerokości 1060 mm, 

którą można dociąć na dowolną szerokość. 

www.peka.pl



Firma Peka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen towarów. 
Podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

Kuchnia to centralne i kluczowe miejsce każdego domu, dlatego wymaga szczególnej uwagi i zaangażowania podczas 
aranżacji. Właściwy dobór systemów i akcesoriów do zabudowy decyduje o tym czy kuchnia jest przyjazna i wygodna. 
Oferujemy mnóstwo funkcjonalnych i pomysłowych rozwiązań, które sprawiają że kuchnia jest ulubionym miejscem 
domowników. Szafki mogą być wyposażone w wysokie bądź niskie wysuwane carga oraz wielofunkcyjne kosze. Mamy też 
idealne rozwiązanie, które perfekcyjnie zagospodaruje narożniki, które są z reguły trudno dostępne. 

Systemy firmy PEKA sprawiają, że praca w kuchni jest łatwa i przyjemna!
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